
  

CONCURSUL NAŢIONAL DE GEOGRAFIE ,,TERRA’’ 

                                                             Clasa a VII-a 

 

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1.  Extremitatea vestică a Asiei este reprezentată de:   

 a. Capul Baba;    b. Capul Celeuskin;  c. Capul Dejnev;  d. Insula Roti; 

2. Peninsula Arabică şi cea Indiană sunt scuturi tectonice desprinse din vechiul continent sudic 

numit:  

 a. Atlantida;        b. Gondwana;           c. Laurasia;           d. Panthalasa; 

3. Cantităţi de precipitaţii mai mari de 2000 mm/an şi temperaturi medii anuale mai mari de 

20
0
C sunt specifice climatului: 

 a. arctic;              b. deşertic;                c. musonic;            d. temperat-umed; 

4. Lacurile Baikal, Marea Moartă, Van şi Urmia au origine: 

 a. antropice;        b. glaciare;                c. tectonice;           d. relicte; 

5. Adaptarea arborilor la oscilaţiile de nivel ale apelor oceanice este specifică vegetaţiei 

pădurilor de: 

 a. amestec;          b. conifere;               c. foioase;               d. mangrove; 

 

II. Analizaţi harta de mai jos şi rezolvaţi următoarele cerinţe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Identificaţi 3 areale cu densitate foarte mare şi  3 areale cu densitate foarte mică a populaţiei;  

b. La alegere, pentru două areale identificate la punctul a, explicaţi cauzele densităţii foarte mari 

a populaţiei; 

c. La alegere, pentru două areale identificate la punctul a, explicaţi cauzele densităţii foarte mici 

a populaţiei; 

d. Identificaţi statele marcate pe hartă cu cifre de la 1 la 8 cu  densitate foarte mare a populaţiei 

şi precizaţi o cauză a acesteia. 



  

III. Argumentaţi în maximum 15 rânduri următoare afirmaţie: ”Asia are o mare varietate 

religioasă”.   

IV. Se dă următoarea listă cu noţiuni, termeni şi denumiri : resurse naturale, petrol, Golful 

Persic, Arabia Saudită, bazine carbonifere, Siberia, R.P. Chineză, concentrări industriale, 

câmpuri petrolifere, litoral.  

 Elaboraţi un text logic, cu caracter geografic, utilizând cuvintele, noţiunile şi 

denumirile din lista de mai sus. 

 

V. Analizaţi harta alăturată şi rezolvaţi următoarele cerinţe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Identificaţi articulaţiile 

ţărmurilor: 

A. Marea ………………….. 

B. Peninsula  ………………… 

C. Marea  …………………….     

D. Marea  …………………… 

E. Peninsula  ………………… 

F. Arhipelagul ……………….. 

G. Golful ……………………... 

H. Marea  ……………………. 

I.  Insula  …………………… 

J.  Peninsula  ………………… 

 b. Identificaţi unităţile de relief: 

A. Câmpia ……………………. 

B. Podișul  …………………… 

C. Munții  ……………………. 

D. Câmpia ……………………. 

E. Podișul  …………………… 

F. Câmpia  …………………… 

G. Podișul  ……………………. 

H. Podișul  ……………………. 

I. Munții ……………………… 

J. Podișul  …………………….. 

K. Câmpia  ……………………. 

L. Podișul …………………….. 

M. Câmpia  …………………….. 

N. Câmpia …………………....... 

O. Câmpia  …………………….. 

 c. Identificaţi fluviile şi 

lacurile: 

1. Lacul   ………………... 

2. Fluviul ………………… 

3. Fluviul ………………… 

4. Fluviul ………………… 

5. Fluviul ……………… 

 



  

VI. Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos cu informaţia corectă:   

1. Asia este despărţită de America de Nord prin strâmtoarea…………………….................... 

2. Lanţul montan himalayan s-a format în orogeneza ………………………………………… 

3. Fluviile Tigru şi Eufrat se varsă în  golful………………………………………………..… 

4. Legătura dintre Marea Roşie şi Golful Aden se realizează prin strâmtoarea…………….…. 

5. Vânturile periodice care determină precipitaţii abundente în Pen.Indochina se numesc ……. 

 

VII. Stabiliţi corespondenţa dintre fluviile  din coloana A cu unităţile de relief traversate de 

acestea  din coloana B. 

                     A                             B 

      1. Huang He    a. Câmpia  Mesopotamiei 

 2. Zambezi    b. Câmpia Precaspică 

 3. Parana     c.  Câmpia Chinei de Est 

 4. Obi                            d. Câmpia La Plata 

 5. Tigru si Eufrat    e.  Câmpia Siberiei de Vest 

                                                                       f. Câmpia Mozambicului             

                 

 

 

 

 

 



  

 


